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A szebában nem volt sötét. de világos sem. Az ablakkeret kere..ztj~c
~~n csak. hogy látszott. de túl s innét rajta semmi sem volt bízonyos,
}1ltg az asztal se. amely pedig ott állt az ablak mellett s máskor valami
kis fényes gyalogút látszott rajta. ha besütött a hold. MOJt "em.

Gáspár -- Pele Gáspár. a fíatalabbík. felesége Andok Tercz --több·
.~zöc felébredt ezen az éjszakán - ami nem volt szokása _. és soase
tudta, hogy áll a feje. azaz balról van az ablak. vagy jobbról, mi van,
lábtól, vagy fejtől és az óra fáradt kettyenése is hol itt hallatszott. hol
meg ott.

Gáspár ilyenkor ingerülten dobott egyet a fején. mire helyre zök
kent a világ. ég egyszerre eszmélni kezdett ködösen és mérqesen. E.me
aztán ujra elaludt. Hoqy meddig. azt nem lehet tudni. de ezen idő alatt
míndeníéle érthetetlen álmok kavarogtak körülötte, melyek Ielínqereí
ték. píszkálták, ellenkeztek. amig csak közéjük nem csapott. Hol ostor
raI. hol gyeplószárral, de néha lóccsel is. És ilyenkor ujra felébredt
és ujra nem tudta. rnerre van a világ. azaz az ajtó. az asztal és mínden
egyéb. Valamí tanácstalan düh jött-ment körülötte és ha arra gondol.t.
hogy hány óra lehet. úgy érezte. hogy most azonnal felkel, és az órát
azonnal leveri a falról.

Máskor nem voltak Gáspárnak ilyen kétségel és ilyen süket éjtsza
káí se. Egyszer volt ugyan ilyesféle. de akkor többet ivott a kelléte
nél. sokkal többet. De most? A lakodalom óta ...

Erre a gondolatra egyszerre a helyere került mínden. A hely. az
idő. a tegnap és' a ma. Lakodalom...

A lakodalomról eszébe jutott. hogy ő házasember immár. eszébe
jutott Treszka és egyetlen lendülettel - míntha közben semmi se tör
tént volna' - egy öreg ló. a Rigó.

Helyben vagyunk. gondolta Gáspár és arra gondolt ujra. hogy hány
óra lehet és arra gondolt. hogy 'Treszkát most ki kellene húzni az ágy
ból es alaposan elnadráqolní, ámbár nem volt egészen tisztában. hogy
míért és arra se gondolt. hogy felesége az éjtszakának ebben a tanács
talan órájában aligha visel nadráqot.

Elkezdett tehát ujra gondolkozni; kapkodva és sietve hányta össze
az esti összeveszés lényegét, mert arra gondolt. hogy elkésik. arra 901.\

dolt, hogy megereszkedett talán a Balaton jege s akkor kerülni kell
Akarattyának. és azzal se volt egészen tisztában. hogy hát Rigót most
már elvigye-e a vásárra. vagy ne vigye el.

- Mi a fene lett ezzel az asszonnyal -- kérdezte Gáspár a sö
tétséget. de a sötétség éppen azért sötétség. hogy ne legyen benne
semmi. No, nem is volt.

Pedig mílyen szepen kezdödött az este. fu a nap is szerenesés.
AJiG ült ki a jégre a lékhez. a csukák úgy vitték a horgot. míntha
megbolondultak volna és azon felül, amit eladott; még a tepsibe is ke-
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riUt egy. A csaka sercegett a zsírban és kínjában olyan hatalmas illa
tokat felhőzött. amilyen egy csukától csak kitelik. Az asszony tett-vett
a tepsi körül. a tűzhelyajtó kedvesen zörrent. ha Tresaka venyigét du
gott be. vagy nádat.s ilyenkor a láng aranyon lobbanása megvi1ági
toUa szép kis arcát. Gáspár csendes megelégedéssel nézte az asseoayt
és csak hogy mondjon valamit. azt mondta:

- Hát akkor megveszem a kukoricát ...
Az asszony nem szólt, csak a halat nézte, kissé szígorúan, mintha

a pirulásában valami hiba lenne.
- ... mert ugye - folytatta Gáspár - zabot is vehetnék. de Ri

góoa.k először husra kell kapni.
- Nem tudom, mi van ezzel a tűzzel - mondta Treszka kedvet-

leniiJ. - náddal meg ilyen szeméttel az öreganyám se hallotta halat slitDi.
- Szóljál Terus - kelt fel Gáspár -- hozok...
- Most már ne menj, majd csak megleszek valahogy...
-- Szerszám, kocsi minden rendben van - tünődött tovább GM.-

pál. - ha szerenesenk lesz ...
- Az már igaz, ha lesz; hát ha nem lesz?
- Mért ne lenne? Nem olyan nagy lutri ez. A fuvar. az bi~.

Hallal meqyek, visszafelé meg hozok ezt azt ... takarmányt. vagy bort.
- Persze..; bort.
Csodálatos. hogy Gáspár a halász. míndenféle időjárás tudója éli

megérzője nem vette észre. hogya Rigó körül nehéz fellegek tolják fel
tacajukat, sőt - ha egy kicsit jobban figye! - mintha távoli villámlá.
is mutatkozott volna a konyha és az asszonyi lélek végtelen. kiismerhe
tetlen messzeséqében. De mért figyelt volna? Ezt a dolgot már hús..
szor megbeszélték. először míndjárt a temetés után. Rigót ugyanis vár
ratlanul örökölték szerszámostól, kocsistól s amikor Gáspár azt mondta.
hogy a lónak most jó ára van. Treszka ~lég szeliden csak annyit mOlll
dott, hogy - azt már nem.

- Hát?
- Majd fuvarozol rajta. Halászat után ráérsz ...
A hang ugyan nem nagyon tetszett Gáspárnak. de aztán gondol

kodni kezdett - férfiaknál ez sűrűbben fordul elő - és a gyeplóvd
Rigó farát meglegyintve (az ostort valamelyik rokon gyerek elemeltel
igazat adott feleségének.

- Nono, nem is bolondság!
Es beleringatta magát a fuvarozásba. Abban van most is. Szima

tol. mert a csukának ordító jó szaga van, és kicsit éhes.
- Bort, meg ami kell a kocsmába. A trafikot is elhozhatom, meg

mindent, ami kell ... Okosan kitaláltad te ezt.
- f',n?
Gáspár barnbán felnézett, de az asszony éppen háttal volt.
- Mi?
- Hát, hogy én találtam ki a kocsmát, meg a bort. meg az egilE

k.jtorgást...
Hallod-e Treszka!?
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- Hallom, hát. &1 csak íppen, hogy szóltam valamit, maga tII.eQ
szepen hozzákanyarította a traííkot, meg a kocsmát, meg... szóval
tudom. amit tudok.

Gáspár csak most neszelt fel és mint a halász. aki felett megdördöl
a v\'lratlan vihar, ijedten és dühösen kapott az evezőhöz.

- T eruskám...
-- Teruskám, vagy nem Teruskám, engem ne teqyél Tövá,
-- De Tera!
-- Csak kiabáljon. akkor majd én is kíabálok.
-- Mi a ménkű van veled?
Az asssony akkorát rántott a tepsín, hogy a néhai csuka. majd

nem olyan bukfencet vetett. míntha élö korában valami könnyelmű

békét kapna el. de ezzel a mozdulattal meg is mutatta hasát, amdy
letaqadhatatlanul meg volt égve.

Gáspár egyet szíppantott a levegőbe, egyet fujt a méregtől. Az
eddigi kellemes szaqba az égés keserü szurokszaga tolakodott, és Gás
pár felkelt.

- A halat raost már megeheted magad.
Azzal bement a szobába, ahol sötét volt és elgondolkodott. hogy

mi is van hát Terával s ezzel az egész házassággal, amely csupa méz
volt eddig, s n-ost - cgy idő óta - keserű, ecetes epe lett belőle,

ba nem is tartósan, de időnként. Az asszony akarta a fuvarozást. hát
legyen, egyezett ő bele. s most? Dühösen beleköpött a sötétségbe. mert
éhes volt, fogcsattogtatóan éhes és savanyú nyál szaladt össze a szá
jában. Hát nem fuvaroz! Jó. adják el a Rígót, de legyen vége ennek
a mérges kelésnek. mert mínden keserűség azóta van. amióta Rigó oc
tette az istállóba négy, pókos lábát. Cigarettáját undorral dobta a sötét
ségbe, arra, amerre köpött, hátha beletalál. de nem talált bele. ezért
elfordult és kinézett az ablakon. A hold már két arasznyira volt a SG

mogyi partok felett. és aranyos utat rakott majd az ablakig a Balaton
jegén.

Ha marad az idő. át lehet majd menni a jégen. ámbár a jég nem
szíkrázctt, a csillagok nem villogtak és. annak a holdfényből rakott
útnak a két széle, míntha megkásásodott volna. De ezek a tények
nem voltak kíalkudva, mert Gáspár szeme ugyan kint kalandozott. de
füle közben a konyhában járt. ahol csend volt, A csuka egyébként se
zajos állac, de mít csinál ez a bolond asszony? Még mcqteszí, hDgy
kidobja a halat. de akkor - és Gáspárt ujra elöntötte a méreg
akkor mejverí. A hal annyira azért nem volt megégve ...

Később edény zörrent odakint. aztán halkan kinyilt az ajtó.
- Lehet enni - susogta Tera sári hangon, amiből nem érzett ki

poetcsan, hogya méreg fullasztja, vagy a könnyek folytak a torkára.
Gáspár nem kelt fel azonnal és késöbb is mereven ült oda az asz-

tal1to:, ahol a helyrehozett csuka tartózkodott.
- Levakartam azt a kis égést ...
- Látom.
Az asszony jött-ment és nem ült az asztalhoz.

591



- Mért nem eszel?
- Nem kell ... teli vagyok aszagával.
Gáspár böködte a halat, közben megenyhült és szeretett volna

vísszakanyarodní Rlgóhoz. Olyan volt ez az egész ügy, mint egy
~kadozott összekúszált háló, amit csak néz az ember és nem tudja,
lioI lehet elkezdeni. Gáspár halász volt, mínt ahogy mínden őse az volt,
és világosan tudta, hogy az összezavart szalak kiigazításához türelern
kell. Nem, nem szabad dühösen meqrántaní, mert akkor aztán kihoq ;,z
aatatlan gubanc lesz az egér.;z, amin már csak a kés segít.

- Nincsen ennek semmiféle szaga -- és a tál fölé hajolt erősen
sZlil{Jlálódva --- semmi a világon. Ha én mondom ...

- Valahogy nem kell. Igaz, ettem is nem régen, mert nem gon
doltam, hogy olyan hamar itthon leszel.

- Hova mentern volna, míkor itthon is lehetek?
Az asszony erre sóhajtott és egy ilyen sóhajtásba sok mínden

belefér, ami szinte választ kér, de Gáspár nem válaszolt. Vigyázni kell
ilyenkor.

--- Eddig - sóhajtott újra Tera - eddig úgy volt ... hajaj!
Gáspár erősen evett és halat evett, amikor minden beszéd feledle

ges és szálkát nyelhet az ember. De egyébként is kellemesebb, ha fe
lesége maga közeledik a félbemaradt Rigó ügyhöz.

- De ezután már másként lesz -- tejezte be a sóhajtast.
--- Nem lesz. Holnap Siofokon vásár. A jég jó, eladom a Rigót

kocsistól. míndenestöl, aztán legyen békesség. Veszek két süldöt, marad
métJ pénzünk is és tavasszal veszünk egy szép tehenet... Tej lese,
zsír tesz, mínden lesz. Halász volt az öregapám is, mit húzzam-vonjam
magam. Igaz?

Csend lett. Meghökkent, tanácstalan csend. Tera gyorsabban P-lOZ

gott és céltalanul rakosgatott lábost, miegymást.
- Ezt ís elviheted. ha nem eszel. ámbár igen jó - tolta odébb

Gáspár a tálat.
- Azért ne ugráltas.s, majd elviszem, ha arra is sor kerül.
Gáspár nyelt egyet és nézte a tálat a félbemaradt csukával. Az asz

szony jött-ment, mosoqatott, de a tálhoz nem nyúlt hozzá. A tűzhety
ajtaját kinyitotta és betette, de nem rakott rá. Aztán megállt és n1atJ3
elé nézett.

- Tehenet! -- mondta - meg süldőket. A tehenet aztán legeltes
scm én. A disznóólban hasig ér a hó... annak a tetéjit is meg lehetett
volna már csinálni. -

- A tehén kijárhat a falusiakkal. az ólat pedig ...
- Falusiakkal? Hova, arra a kccskeleqelöre, arra a kutyatejes

kőtenqerre, törje el a lábát, aztán akkor mit adnak érte, nem is lehet
kirnémi. engedély kell, meg állatorvos, az állatorvosnak kocsi. amilyen
drága a fuvar, amilyen ...

-- Hát akkor n.em veszünk tehenet -- mondta Gáspár keményea.
hogy megállitsa az áradatot -- a disznóólat egy nap alatt rendbete
szem, addig ellesznek a süldök az istállóban.
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-- ... hogya ló agyonrugja valamelyiket...
- A ló?
- Az hát. Arra is nekem kell gondolnom. Az ilyen süldőféle mász-

kál, jön, megy, turkál, odamegy a ló alá és vége. Meg van a nagy
kár...

Gáspárban már kétszer megfordult a csuka, de erre keserűen el
nevette magát.

- Mit nevetsz?! - csattant fel az asszony.
- A lovat, aminek az árán veszem a süldőket. a ló nincs és mégis

mg ... észnél vagy? - És ujra nevetett kissé Ielsöbbséqesen és nagyon
komiszul, de aztán meggondolta magát.

-- Nem tudom, rni a bajod. de vagy kukoricát veszünk, mert a
Rigó éhen döglik. vagy eladjuk. Tudod mit? Gyere el te is a vásárba,
aztán majd meglátjuk. a jég még jól tart.

- En a jégen nem megyek.
- Hát akkor körül meqyünk. Nagy kerülö, az igaz. de mért ne

meanénk körül. Elbeszélget jük az időt.

- Beszélgetni itthon is lehet.
Gáspárban erre elbödült a csuka, és olyant vágott az asztalra.

hogy az ablak is összerezzent. Treszka pedig elfehéredett.
-- Hát akkor - üvöltött Gáspár első ízben a holtomiglan óta 

hát akkor az a durrogó tüzes ménkű csapjon bele ebbe az egész
rohadt világba.

Indulatosan és ökölbeszorított kézzel felkelt. bement a szebába és
ú.gy bevágta az ajtót. hogy majd elaludt a lámpa, széfhányta a vetetlen
ágyat és lefeküdt.

Es most hajnal van, vagy éjtszaka, vagy az ördög tudja, mi, mert
ez a ködös félsötét rosszabb a sötétségnél L'>. Az óra végre meggondolta
magát:

- Cink - cink - cink - cink - selypítette.
- Négy - gondolta Gáspár és megtalálta helyét a világban. -

Négy. Ötre összeszedem magam. nyolcra odaát vagyok. -- Lecsúszott
az ágyáról, ruhát a hóna alá, csizmát a kézbe és: kiment a konyhába.
A lámpa fellobbant s a lámpavilág megint elkeserítette, mert a tál 8;
hallal még mindig ott volt az asztalon.

- Na megállj. feleség! - és kiment a házból.
Hideg volt, az igaz - zúzmarás, ködös hideg és Gáspár beleszagolt

a levegőbe, de a hideg möqött, az idő mögött volt valami. Csillagok
nem látszottak, szél nincs és a hold sárgasága valahol nyugaton erőt

lenkedík.
- Délutánig kibirja - gondolta Gáspár és a kásás jégre nézett.

- Délutánig biztosan. hanem aztán...
Gyorsan felszerszámolta a nevezetes Rigót, kirántotta a kocsit a

nédfélszer alól és befogta a lovat. Pokrócot dobott rá és bement a
konyhába. Dühösen nézett a maradék csukára. aztán megette. Mi taqa
dás, jól esett. Most már sietett. mert ősi ösztön sürgette. az idő sür-
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gette. a levegő. a jég alatt feszülő víz roppant nyomása miatha a
mellén feküdt volna.

Éppen bele akart fújni a lámpába. amikor lassan nyíkkanva ki
nyilt a szebaajtó. Az asszony szeme álmos és csak. áll. míntha most
szedne össze az eseményeket. S a szeme kezd elruélyűlni, a szája ki
egyenesedik és összefoqja keblén a hálóréklít.

- Hová mégy? - sziszcqi.
-- Bálba! Phü! - fujt bele a lámpába és kilépett az ajtón. &Je-

rencsere azt már nem látta, hogy felesége, mint a furia lépett utána és
talán meqütí, ha eléri, esztelen haragjában. Az asszonyt. rázta a gyil
kos düh. a tehetetlenség és, hogy nem rohant ura után, az csak egy
székláb okszerü elhelyezkedésén múlott. Tera ugyanis már az első Ié
pesnél úgy belevágta kisújját a széklábba. hogy majd lerogyott. Köz
ben már zördült odakint a kocsi, zökkent is, ráfordulva az útra és
Tera mind a két kezével belemarkolt a hajába.

A kocsi békésen és távolodóari zörgött, az asszony pedig nézte a
konyhaablak két kis világos szemct. A száján keserű nyál szivárgott,
amint suttogva kinyitotta:

-- Hát sülyedj el, sűlyesszen el az Isten. te, te gazember!

Amikor raereszkedtek a jégre, Rigó megállt és megszagolta.
Csak eredj Rigó bátran, kibír ez n'ég egy templomot Í9.

Gáspár összehúzta magán a bekecset. jól beleült a szén ába és gondo
latai visszakanyarodtak a konyhába. ámbár nem teljesen, mert közbe.
~igyelte az útat, a jeget és a ködöt is. Az út alig látszott, a jég a teg
napi olvadástól morzsalékos volt, de mozdulatlan, a köd azonban ké
sőbb mintha nyugtalankodni kezdett volna. Helyenként ritkult. helyen
ként meg olyan sűrű lett, mint az éjtszaka, de keletről már érezni lehe
tett a derengést.

- Hát majd meglátjuk - gondolt,,_ Gáspár a vásárra célozva 
az eladás nem sürgős, körülnézek legalább, nem kerül semmibe. Jobb
is, hogy otthon maradt az a tüzesqyík.. . ámbár ... -- és Gáspárban
mind jobban elmélyült az elhatározás. hogy az asszonyt megveri. Úgy
látszik, igaza van az öreqeknck, hogy az asszonyt egyszer - de csak
egyszer! - irgalmatlanul le kell t:::rni, mert másként kezébe kerül a
gyeplő - amí nyilván nem az ő kezél-e való - és akkor az egész
házasság az asszonyi indulatok hullámain hánykolódik.

- Na, mi az, Rigó?
Az öreg ló lassitott és Gáspár is figyelni kezdett. Lágy suhogás

indult el, a köd emelkedett, kavarqott és a jég teteje vizes lett.
- Iparkodj. Rigó!
Keleten - éppen szemben - sárgásvörös lett cl viláqossáq s az

álmos köd alatt valami míntha égni kezdett volna. Sárgán füstölgött
a köd, kavargott és eayszer r:;,ak mcclódult észak felé. De ekkor már
szíszeqve nyargalt a j~gen a [;;:éL u

Gáspár meq-mcqrántotta a gyeplőt, de már nem gondolt haza.
Most mínden idege hallgatódvott. A somogyi part már tisztán látszott,
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de a szél erős nyomasara nyugtalankodni kezdett a jég. Egy-egy mor
ranás hallatszott, tócsák keletkeztek néhol és a kerekek belevágtak Il

jég kásás út jába.
- Iparkodjunk. Rigó.
Hátranézett Gáspár, de mögötte nem jött senki, pedig más is tudja,

hogy vásár van ídeát ... A levegő nagyon megenyhült. s a szél langyos
erős hullámai színte megtolták a kocsit. De a part már erősen köze
ledett.

- Nem csapsz be kutya, - fészkelődött Gáspár a jégre és az
időre gondolva és elővette az ostort. amit Rigó megértéssel fogadott.
es az ostort meghaladó ügetéssel jelezte, hogy ezt már előbb is meg
kezdhették volna. de hát a kocsis dolga, hogy gondolkodjon. Vágtat
tak, ameddig birta az öreg ló, de Gáspár azt sem bánta már. amikor
lépésre lassitott. Egész közel volt a part és olyan igennagy baj már
nem lehetett. A kis fenyves mellett egy ember állt és integetett. hogy
jobbra. .. jobbra...

- Aha - eszmélt Gáspár, - ott még tart a jég. mert ekkor lát
ta meg. hogy a turzás jege lecsúszott és - bizony - azt már a viz
emelgeti ...

Az utolsó száz métert vizben tették meg és Rigó nagyot fujt, amikor
itikapaszkodtak a jégtörmelékes. homokos partra. Gáspár megsimogatta
az öreg ló nyakát és pokrócot dobott rá. Aztán az emberhez fordult.
aki valami halászféle vénember lehetett és csak nézte öket elgondol
kozva.

- Köszönöm, hogy intett, bátyám.
- Nincs mít, de jól imádkoztak érted, az szentigaz.

Tera ült egy darabig a széken, borzasan. álmosan és sötéfen. A
gerendákat emelgető düh csendes haraggá apadt. s ahogy múlt az idő,

ebből aharagtengerből kiemelkedtek az elhagyatottság, meggyötörtség.
kisemmizettség tanácstalan zátonyaí. Elment - gondolta - elment csak
úgy ez a ... ez a ... a bálba!! Ezen aztán csodálatosan elkeseredett és
hangos feljajdulással elsírta magát. Először a széken sírdoqált, aztán
az ágyban. Aztán elaludt, de hamarosan felébredt s amikor Gáspár
ágyára nézett. ujra sirdoqálni kezdett, belehüppögve apámába. - Igy
elmenni; - suttogta és a szckrényrc nézett és nér látta magát, amin:
összeszedi ruháját. összeszed mindent - a menyasszonyi koszorút is ...
erre megint megindultak könnyei, mert eszébe jutott az esküvő, az a
lebegő szép3ég és jóság és gyertyák ... és ez lett belőle.

- Bálba! - sirta és ujra elaludt és álmában minden össze-vissza
kavarodott. Sötétség volt és nagy vizek, sárga. nehéz hullámok, melyek
ben hol ő fuldokolt, hol Gáspár. vőlegényi ruhában.

- Jézus! - ébredt fel, mert kinyilt az ajtó és anyja állt meg az
ágy mellett. Ijedten felült.

- Ne menyecske, még ágyban? ... Hoztam egy kis tejfölt. - Az
zal leült az ágy szélére. Tera pedig átölelte és ujra megrázta a sírás.
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- Mi bajod van? - ijedt meg az öregasszony és csak most ué<:~tt

szét a szebában - hol az urad?
- Bálba... azt mondta, elmegy a bálba...
Az öregasszony szerétettel és mérqesen ölelte vissza lányát.
- Na megállj csak, Gáspár! Mennyí pénz volt nála?
- Nem tudom... a Rigót akarja elpotyázní. Majdnem meqvert.
- Rigót .. , a bálba?
- Azt csak úgy mondta, Iviintha az ördög kötözött volna bele. most

JOindenáron fuvarozni akar... a fejibe vette ...
- Akkor mér' adja el a lovat?
- Nem akarta, én akartam.
- Hát akkor?
Tera nem válaszolt, anyja pedig felkelt és kílökte a zsalugátert
- A' fenének ülünk ebbe a sötétbe! .
A szeba egyszerre tele lett nappali világossággal. Az ablaküveg

csillogott s a nyárfát suhogva tekergette a szél az ablak előtt. Az öreg-
asszony visszaült az ágyra.

- Olyan vagy, míntha megnyúztak volna, hát most mondd el,
mert nem értem.

Tem úgy érezte, jó lenne. ha megint sírhatna. de a sírás ebben
a világosságban már nem ment sehogy se. Ez egy kicsit felingerelte.

- Szóval már a halon kezdte, hogy egy kicsit megégett ... aztán
meg. hogy kukorícát vesz, mert a ló éhendöglik ...

- Hát aztán?
- Hát aztán megmondtam, hogy rendes halász ne kujtorog,on.

aztán szóra-szó...
Az öregasszony figyelme&n nézte lányát.
- Csak mondd ...
- Mit mondjak? -- pattant fel Tera _-' ezen összevesztünk. rnert

mérges lett, hogy én nem akarom. Akkor káromkodott, hogy üsse meg
a ménkü, hát adjuk el a Rigót, de én is menjek el a vásárba, majd
az úton elbeszélgetünk. Hát beszélgetni itthon is lehet. azt mondtam,
erre bevágta az ajtót, mert mérges volt, hogy én nem ettem a halból. de
igazán nem kellett, majd a gyomrom fordult fel, ha csak ránéztem...
még most is szédelqek.

Az öregasszony nem szólt, de megint lánya válla alá csúsztatta
kezét, arca szelíd lett.. anyás, de majdnem mosolyqó,

- Szóval nem bálba ment, hanem vásárba, Nem vert meg?
-r-r- Engem? - villámlott Tera szeme - engem? Jó, hogy kiment.
- Más ember talán megvert volna. Apád biztosan; de Gáspár j6

ember és talán észrevette ...
- Mit?
- Hogy kettötöket vert volna meg ...
Tera felült hirtelen s a bizonyosság nagy dobbanásában egyszerre

megváltozott körülötte a világ. Ijedtség, boldogság, félelem, szeretet, ki
villanó tervek. az anyaság mélyséqe és magassága omlott szét benne

596



ée ebben a megdöbbent, szorongó boldogságban anyja. mellére hajtotta
fejét.

- Persze. - suttogta - persze; gondolhattam volna.
:Bs csak ültek. A szoba tele lett, míntha a nemzedékek lánca moz

dult volna meg benne. s az öregasszony ujján számolgatott.
- Szegény Gáspár - mondta Tera, csak hogy mondjon valamit,

- körül akart vinni a parton ... mert a jégen nem akartam...
- Jóságos Isten! - sápadt el az öregasszony és felállt - a jégen

lne.at? Mikor indult.
- Még sötéttel. Mért?
- Nézz ki ... nézz ki... nem hallod?
De Tera nem hallott már semmit, csak a Balatont látta, a torlódó

jég villogó hánykolödását, a hideg, kék viz csapkodását, az egész nagy
tó darabokra tört roppant vergődését.

- ... és én megátkoztam... hogy sülyedjen el - motyogta sárgán,
aztán elfordult előtte a világ, rníntha sötét fátylat rántottak volna az
ablak elé.

A vásár pedig nem volt semilyen. Se eladó, se vevő. A zalaiak
nem jöttek, mert a jégre spekuláltak. a somogyiak meg nem jöttek. mert
tudták ezt, hiszen az innenső part már tegnap megrokkant.

Gáspár csak álldogált Rigóval, de azért nem volt rossz kedve és
valahányszor a Balatonra nézett. megcsóválta a fejét.

- Majdnem kifogtál rajtam...
Délfelé, ahelyett. hogy sűrűsödött volna a sokadalom, inkább rit

kult és mivel Gáspártól azt se kérdezték hány óra, nem hogy a lóra
lett volna valaki kiváncsi. szénát vetett a ló elé és belépett a lacíkony
hábe, honnét az idő múlásával egyre sürgetöbb illatok szállongtak. A
csökaszemü szakácsné csaknem ölbe vette Gáspárt, ámbár nem volt jó
kedvében:

-- A jó Isten hozta magát is, iszen már ingyen adom, de a kutya
se fordul erre...

- Hát akkor az ingyenböl egy kis porciót, meg három decit.
A ponyva mellé odasütött a nap. s a szél is csak a tulsó oldalon

békétlenkedett. ezért a kényelmes érzületeknek nem volt semmi akadálya.
Már majdnem elbóbískolt, amikor a ponyván túl megállt két ember,
mert árnyékuk ott hadonászott a vásznon. Az egyik különösen emel
~ette kezét:

- Hát most mit csináljak, azt mondja meg nekem Csiszár úr, mit
c9áljak? Az a gazember... hát ilyenek a mai fuvarosok!

- Lebaházott a felesége és doktorért ment.
- De mí közöm nekem ehhez Csiszár úr. azt mondja meg nekem...
Csiszár úr nem mondott .semmít, csak a karját tárta szét a ponyván,

jelezve tehetetlenséqét.
- Pedig kétszázat igértem neki, kétszázat, érti kedves Csiszár

úr... Hát nem szép pénz ez innen Almádiig? De gyűjjön, igyunk vala
mit. mert megüt a guta...
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Gáspár láthatólag arra ébredt fel, amikor a két ember lezökkent
a padra. A kisebbik gyanakodva nézte Gáspárt, aki erre jónak vélte
ásitani. ..

- Elszundítottunk, földi, elszundítottunk?
- Hát - legyintett Gáspár - anélkül nincs az ember. Jól tdesüt

a aap..; - és kinézett a ponyva mellöl Rigó felé, jelezve az t)sau
tartozandóságot.

- A magáé?
- P.z.
- Maga idevalósi?
- A környékre - intett Gáspár bizonytalanul.
- Fuvaros?
- Mikor - ahogy...
- Idehallgasson barátom: jó keresetet ajánlok és megfizetem a vhz-

szafuvart is ...
- Azt úgy is szokás - bólintott Gáspár, akinek nem volt kö

telessége megmagyarázni. hogy visszafuvarról szó sincs, hiszen 6 még
túl megy Almádin...

Szép nap volt ez míndenképpen és szerenesés. Gáspár gyalog ment
a kocsi mellett, mert Rigónak volt mít húzni: egy egész cirkuszponyvát.
A cirkuszos fenn kuporgott a ponyva ringó tetején és remélhető volt,
hogy nem esik le, de Gáspár szivesen is ment gyalog, mert hatalma!
áldomást nyeltek el hirtelen, és Gáspár így is úgy érezte. hogy ha most
elindulna úgy toronyirányt, egy óra alatt ott lehetne Teránál és azt
mondaná:

- Ide hallgass Teruskám... -- és szepen megmagyarázna míndent,
szóval míndent, mert erre most különös erőt érzett ...

T era ezenközben valami rettenetes ecetszagra ébredt.
- Jaj! - mondta és eszébe jutott minden.
- Ne bolondozz lányom, Gáspár régen túl volt már, amikor meg-o

indult a jég. Háromszor is túl lehetett.
- Azt mondtam... Istennel mondtam az átkot.
- Akkor is átért! Bolondokra amúgy se hallgat az Isten, meg ál-

lapotos is vagy... A Szüzanya vigyáz-ilyenkor az asszonyokra. és
Jmádkozík értük, ha valami rosszat mondanának ...

- Azt hiszi, édesanyám?
Az öregasszony csak legyintett, de olyan hittel, hogy az l"fj'ész

dologról kár is beszélni. Ha van valami a világon, ami biztos, hát ez
az!

Tera kicsit gondolkodott, arca kíszínesedett és sietve lecsúszott
az ágyról:

- Akkor én most elmegyek a templomba.
- Na látod, ~n meg kitakaritok addig, de nem várlak meg, mert

tudod. milyen ember az apád Én csak egyszer csattogtam vissza neki,
na ... de az aztán elég is volt hát csak eredj lányom.

A templom hűvös volt, emlékek nőttek benne és eltüntek a bolt-



ívek magasán. üres volt a templom. ámbár ez az üresséq csak gyatra
szó, s falura vonatkozott. A menyecske kétszer is megszédült az úton.
Mi lesz vele. ha ott rosszul lesz? De nem lett rosszul, mert elfelejtette
önmagát. Az ima suttoqása, mint a futó jóság vize elhordta ami rossz
volt, és ringatta. ami áldó volt. ringatta a bölcsőt. amit Gáspár csinál
meg. mert - ezt meg kell hagyni. - Gáspár nagyon ügyes...

Akkor talált ujra magára, arnikor a Szűzanya oltára előtt már na
!}'Oft fájt a térde. Nagyon fájt és észre se vette. hogy mégis könnyű

és lehetséges lett minden! Az utcán tavaszi hangon szóltak a verebek
és csodálatos. hogya gyalogjáró reggel óta mennyit száradt.

Ez a merengő könnyűség alkonyattal azonban rmhtha kezdte volna
elhagyni. Ha az ablakra nézett. elszorult a szíve, mcrt apró négyszögé
ben ujra hánytorogni kezdett a nagy viz és a jégtábiák úgy forogtak.
mint a tél öreg könyvének szakadozott lapjai.

Leült a konyhában és már majdnem beenqedte az önvád és két
ségbeesés alkonyi koldúsait. antikor megköszörüite valaki a torkát
odakint.

- Édesapám! -- és egy kis ijcdtséqet érzett. Az öreg halász ugyan
jó ember volt. amig jó volt ... de ha nem tetszett neki valami, meredek
és hideg lett. mint télen a hegy bazaltsztkláí. A kezében szák s a szák
ban két hal mosolyqott.

-- Üljön le. édesapám.
- Nem ülök. Ezekből halászlét csinálj, ahogy tanultad, aztán tedd

rendbe magad. mert olyan vagy. mínt egy avctt söprű...
- De .. _
- Jól van. Az Isten gyereket <ld. hála legyen neki, de a világ

azért nem fordul ki a sarkábú, aztán te S~ fordulj ki. rnert ha az urad
nem. hát én helyre igazít!ak.

Tem vörös lett. mint a pipacs.
- Az úgy volt ...
-- Papríkát meg az erősbül tegyél bele, mcrt ,~Z~ urad úgy sze-

retí, Bort is hozz... na Isten áldjon.
Az öreg elment, Nem csapta be az ajtót, de nagyon nyomatékosan

tette be. és lánya úgy érezte, hogy aza bizonyos erős paprika az
ereiben szaledqál. Tenni kellett valamit,

- Avétt sőprű?... csak ezt ne mondta volna!
MJVcl il halak méq míndíq csaptak egyet-egyet, kiborította öket

az asztalra .::s rnérqccen kupánváqta egyiket a másik után.
- Hogyne. még bort is!
Azzal fcgta a boroskorsót és IIH.:n;'Ozta a bort... Lámpát gyuj

tott, közben a tükörből ránézett önmagára. Megmosakodott, folöltözött.
- rv'iajd megmondom én, hogy a magam asszonya vagyok. csak

IIlégegys7.er jőjjön ide. Van aki engem helyreigazít ...
Bs a tükörbül a Mária képre húzta valami a szernét.
- Gáspár ... Szűzanyám!

Csendesen kiment a szebéból és főzni kezdett. Nyugodtan, nem
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kapkodva. de minden mozdulata möqött az ura volt és mínden rezda
lesre maga elé nézett, de a szive kint volt a ház előtt.

Aztán egyszer csak zörögni kezdett valami és dobogni a ló. B g y
ló ...

Pár óra múlva Gáspár étellel, itallal. csókkal. könnyel kielégítve
úgy ült az asztal mellett, mínt egy császár, akinél a trónöröklés rendje
immár bíztosírva van. Felesége kedves. békés szemében csodálat. amint
urára néz és kezében a pénz. amit Gáspár kirakott az asztalra.

- öledbe ülök, Gáspár.
- Gyere angyalom,
Teta elhelyezkedik kényelmesen és biztosan. Gáspár kicsit á~,

de nagyon boldog. mert császár. ámbár tudja, hogy vannak rab CSászá
rok is.

- Aztán majd ha megint mégy Gazsikám -- suttoq Tera 
én is veled megyek és az úton szepen elbeszélcetünk.

A GONDOLATAiM MA REGGEL

1\ gondolataim ma reggel
úgy szállnak. mint a madarak, ha
a mozgó ág feldob ja öket
a kékerr álmodó magasba.
az ágYUlll pedig csupa hársszag
a viráqoktól, levelektől.

mík észrevétlenül lehulltak
az éjszaka. Nem h kelek föl:

csak heverek tovább a naptól
felduzzadt párnákon a kertben.
hogy az árnyat, a fényt. a zsonqást
a levegővel beleheljem.
Mcrt ezt kívánom, ezt a nvári
tengervizízü, tiszta békét. .
falaknak és álmoknak ezt a
nagy ragyogását. ami még szép ...

Ilyenkor mínden óríásí:
a szítakötök és a hanqyók.
Ugy hallore. ll:,int a llClQ/ haranqot.
zúgni a lombek !dei hangját.
4.~Z orrornat a sZ8H be.ölt.,
TIlÍl1t a fület az áradó dal
és mínt gyermekkcromban rég ZE.

ügy tele V211 a ezívem jóval.
Toldalagi Pál

600


